
Práce studenta v průběhu řešení:

Student pracoval samostatně:

Student konzultoval práci s vedoucím práce:

Student zapracovával připomínky vedoucího práce:

Hodnocení struktury a obsahu práce:

Cíl práce je stanoven v souladu s názvem a zásadami pro 

zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Práce se zdroji:

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:
Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Student využíval znalosti získané během studia na DFJP:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Specifikace pro hodnocení požadavků z praxe:

Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 2)

 Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 3 a 4)

Formální úprava práce:

Po formální stránce práce odpovídá směrnici 

UPa č. 9/2012:

Práce je vhodně dopněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické a pravopisné chyby:

Kontrola plagiátorství

Komentář ke kontrole plagiátorství

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě
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Posudek vedoucího diplomové práce
Možnosti zavedení linky MHD do ulice Na Labišti

Autor práce: Bc. Tomáš Jelínek
Vedoucí práce: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm
Celkové hodnocení (známku stanovuje vedoucí DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:

Práce je originální bez významné shody (méně než 5 %).

Student si vybral téma vypsané katedrou, nicméně již na první konzultaci měl zpracovaná vlastní měření jízdních dob nově uvažované 

trasy linky. Při své analýze postupoval velmi svědomitě a vzal do úvahy i málo pravděpodobné varianty, které po dokazování zavrhnul. 

Výslednou variantu pak dále analyzoval z pohledu možné obsluhy různými linkami MHD. V potaz vzal také demografické hledisko. Přes 

snahu se mu nepodařilo navázat kontakt na DPMP k získání hlubších podkladů či námětů. Zvolil tak pro něj nějvýhodnější variantu 

obsluhy, u které zpracoval JŘ a také bral na zřetel organizaci práce řidiče. Na závěr provedl ekonomickou kalkulaci. Práce splnila svůj cíl.

Nemám.


